
 

 

  

जगातील संकटग्रस्त दरु्मीळ पक्ष्ांतील ‘र्मोठी लालसरी’ हतनूर पररसरात 

जळगाव जजल्ह्य़ातील हतनूर (र्मकु्ताईसागर) धरणाच््ा जलाश्ात 'इंटरनॅशनल ्नुन्न फॉर कन्झव हेशन 
नेटवकक ' (आ््ुसीएन) द्वारा घोषित जगातील संकटग्रस्त दरु्मीळ पक्ष्ांर्मधील 'रेड के्रस्टेड पोचाडक' (अल्हबीनो 
प्रकारातील स्थाननक भािेतील 'र्मोठी लालसरी') हा स्थलांतरीत पाणपक्षी आढळून आला आहे.  
 

्ा पक्षाची भारतातील ही पहहलीच नोंद ठरली आहे. आंतरराष्ट्री् षवज्ञान पत्रिकेने ्ाची दखल घेतली असनू 
त््ासदंभाकतील र्माहहती र्माचकच््ा अंकात प्रससद्ध करण््ात आली आहे.  

 

कें द्री् प्ाकवरण र्मिंाल्ातंगकत का्करत 'इन्वहा्रर्मेंटल इन्फारे्मशन ससजस्टर्म' (ईएनवहीआ्एस) ने भसुावळ 
तालकु््ातील वरणगांव ्ेथील चातक ननसगक सवंधकन ससं्थेचे अध््क्ष अननल र्महाजन ्ांच््ा ्ा सशंोधनावर 
सशक्कार्मोतकब केले आहे. 
 

डडसेंबर २०१४ र्मध््े वेटलॅण्ड इंटरनॅशनल ्ा जस्वत्र्झलडंर्मधील प्ाकवरण ससं्थेकडून देशभरात पक्षीगणना झाली. 
त््ावेळी वरणगावच््ा चातक ननसगक सवंधकन ससं्थेने ्ा गणनेत सहभाग घेत र्मकु्ताईसागर (हतनूर) धरणाच््ा 
जलाश् पररसरात गणना केली. ्ावेळी पक्षीसर्मि सशवाजी जवरे (बुलढाणा) ्ांना एक पक्षी हदसला असता 
तज्जज्ञांची र्मते जाणनू घेतलीर्म ्असता हा पक्षी र्मोठी लालसरीच असल्ह्ाचे ननष्ट्पन्न झाले.  
 

र्महाजन ्ांनी ्ाबाबतचा शोधननबंध त्ार करुन तो 'न््ूजलेटर ऑफ बडक वॉचर' ्ा आंतरराष्ट्री् षवज्ञान 
पत्रिकेला पाठवला असता तो र्माचक २०१७ र्मध््े प्रससद्ध झाला. ्ापूवी अशा पक्षाची भारतात कोठेही नोंद झालेली 
नसल्ह्ाचे तसेच ्ापूवी इंग्लडर्मध््े नोंद झालेली असल्ह्ाची र्माहहती देण््ात आली 
 

 

 

हॉटेलर्मधील सेवाशुल्हक लवकरच होणार बंद 
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हॉटेलर्मधील त्रबलांवरील सेवाशुल्हक वसलुीला का्देशीर आधार नाही, असे सांगत कें द्री् ग्राहक व्वहार र्मिंी 
रार्मषवलास पासवान ्ानंी सेवाशुल्हक वसलुी बेका्दा ठरवली आहे. लवकरच ्ासदंभाकत सधुाररत पररपिक काढले 
जाणार आहे.  
 

जानेवारीत कें द्र सरकारने सेवाशुल्हक ऐजच्िक असल्ह्ाचे पररपिक काढले होते. तरीही हॉटेलर्मधील कर्मकचारी आणण 
ग्राहकांर्मध््े खटके उडत होते.  
 

्ा ननणक् ार्मळेु रे्मनू काडकवरील सेवाशुल्हकाचा उल्हलेख हॉटेलर्मालकांना काढून टाकावा लागेल. राज्ज् सरकारला ्ा 
आदेशाची अरं्मलबजावणी करावी लागणार असनू, र्महहनाअखेर ही पररपिकाची प्रक्रक्र्ा पूणक होईल. 
काचेचे ित असलेल्ह्ा रेल्हवे डब्ांचे सरेुश प्रभूचं््ा हस्ते लोकापकण 

 

 

 

काचेचे ित असलेल्ह्ा रेल्हवेचे लोकापकण 

रेल्हवेर्मिंी सरेुश प्रभ ू्ांनी रषववारी षवस्टाडोर्म कोच (काचेचे ित असणारे डबे) असलेल्ह्ा रेल्हवेचे लोकापकण केले. 
षवस्टाडोर्म कोच असलेली रेल्हवे षवशाखापट्टणर्म ते अरकू दरम््ान धावणार आहे. काचेच््ा ितांसह एलईडी हदवे, 

क्रफरती आसने आणण जीपीएस आधाररत सचूना ्ंिणा ही नव्ा रेल्हवेची वैसशष्ट्ट््े आहेत. 
 

नव्ा रेल्हवेचे सवक डबे वातानुकूसलत असतील आणण ्ा डब्ांचे ित काचेचे असल्ह्ाने प्रवाशांना अरकूच््ा 
दऱ्ांर्मधील ननसगक सौंद्क पाहता ्ेणार आहे. 
 

अपंगांचा षवचार करुन डब्ांची रचना करण््ात आली असनू रेल्हवेच््ा डब्ांना सरकणारे स्व्ंचसलत दरवाजे 
असतील. 
 

चार षवस्टाडोर्म कोच उभारण््ासाठी रेल्हवेला ४ कोटींचा खचक आला आहे. सध््ा ्ा डब्ांची प्रा्ोगगक तत्त्वावर 
चाचणी सरुु आहे. ्ातील दोन डबे षवशाखापट्टणर्म-अरकू र्मागाकवर धावणार आहेत. तर इतर दोन डबे जम्र्म-ू
काश्र्मीरर्मध््े पाठवले जाणार आहेत. 
 

 

 

्ंदाचा 'ससगंापूर ओपन' करंडक भारताकडचे 

भारती् बॅडसर्मटंनर्मधील 'स्टार' खेळाडू स्पधेबाहेर पडलेले असताना नवोहदत साई प्रणणत आणण श्रीकांत क्रकदम्बी 
्ांनी ससगंापरू ओपन बॅडसर्मटंन स्पधेची अनंतर्म फेरी गाठली. ्ार्मळेु ्ंदा ससगंापूर ओपनर्मध््े षवजेतेपदासाठी 
दोन्ही भारती् खेळाडूच लढणार आहेत.  
 

साई प्रणणतने त््ाच््ा लौक्रककास साजेसा खेळ करत कोरर्ाच््ा ली डॉगं क् ् ुनवर सहज र्मात केली. साई 
प्रणणतने ली डॉगं क् ् ुनवर २१-६, २१-८ असा षवज् सर्मळषवला. एखाद््ा सपुर सीररज र्मासलकेची अनंतर्म फेरी 



 

 

गाठण््ाची ही साईची पहहलीच वेळ आहे. ्ापूवी जानेवारीर्मध््े झालेल्ह्ा सय््द र्मोदी ग्रां.प्री. ची अनंतर्म फेरी 
साईने गाठली होती.  
 

दसुऱ्ा उपांत्् फेरीत भारताच््ा श्रीकांत क्रकदम्बीने इंडोनेसश्ाच््ा अथँनी ससननसकुा गगहंटगं ्ाच््ावर र्मात 
केली. श्रीकांतने २१-१३, २१-१४ असा षवज् सर्मळषवला. 
 

ससगंापूर ओपनर्मध््े अनंतर्म फेरी गाठलेले दोन्ही खेळाडू एकाच देशाचे असण््ाची ही चौथी वेळ आहे. ्ापूवी 
चीन, इंडोनेसश्ा आणण डने्र्माकक च््ा खेळाडूनंी अशी कार्मगगरी केली होती.  
 

 

 

जगातील व्ोवदृ्ध व्क्तीचे ननधन 

जगातील सवाकत व्ोवदृ्ध व बहुदा एकोणणसाव्ा शतकात जन्र्म झालेल्ह्ा शेवटच््ा व्क्तीचे व्ाच््ा ११७ व्ा 
विी ननधन झाले.  
 

इटलीतील एम्र्मा र्माहटकना ल्ह्ुईगग्ा र्मोरानो ्ा र्महहलेचा जन्र्म २९ नोवहेंबर १८९९ रोजी झाला होता. त््ा 
गगनीज वल्हडक रेकॉर्डकसप्रर्माणे सवाकत व्ोवदृ्ध असलेल्ह्ा व्क्ती व र्महहला होत््ा.  
 

र्मोरानो ्ांचे शननवारी ननधन झाले असनू गेल्ह्ा विी रे्म प्तं त््ांचे नाव गगनीज बुकात सवाकत व्ोवदृ्ध 
व्क्ती म्हणनू होते. व् सशंोधन गटाने केलेल्ह्ा सशंोधनानतंर त््ांचे नाव गगनीज बुकर्मध््े सर्माषवष्ट्ट केले 
होते.  
 

र्मोरानो ्ा सवाकत जास्त जगलेल्ह्ा जीन लईुस कॅलर्मेंट ्ांच््ापेक्षा पाच विांनी तरुण होत््ा. कॅलर्मेंट हे १२२ 
विे १६४ हदवस जगले.  
 

व्ोवदृ्धता सशंोधन गटाने केलेल्ह्ा ्ादीनुसार १९०० र्मध््े जरे्मकात जन्र्मलेल्ह्ा वहा्ोलेट ब्राऊन ्ा आता 
जजवंत व्क्तीत सवाकत व्ोवदृ्ध आहेत. त््ांचे व् ११३ विे ३७ हदवस आहे. 
 


